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THÔNG BÁO 

Danh sách trúng tuyển lao động  

hợp đồng làm việc tại Ban QLDA ĐTXD huyện  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND huyện 

Kỳ Anh về việc tuyển lao động hợp đồng tại Ban QLDAĐTXD huyện; Thông báo số 

124/TB-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh về tuyển lao 

động hợp đồng tại Ban QLDAĐTXD huyện. 

Sau khi kiểm tra, đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn tại hồ sơ đăng ký dự tuyển; 

kết quả phỏng vấn vào sáng ngày 29/3/2022 của tổ phỏng vấn theo Quyết định số 

số 983/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh với nhu 

cầu vị trí việc làm cần tuyển của Ban QLDAĐTXD huyện. Ủy ban nhân dân huyện 

thống nhất điều chỉnh, bổ sung thí sinh trúng tuyển lao động hợp đồng, như sau: 

1. Kết quả tuyển lao động hợp đồng 

- Số thí sinh đăng ký dự tuyển (LĐHĐ) là: 14 người (Nghiệp vụ - Kỹ thuật: 

10; Hành chính: 04); 

- Số thí sinh dự tuyển (LĐHĐ) là: 14 người (Nghiệp vụ - Kỹ thuật: 10; Hành 

chính: 04); 

- Số thí sinh trúng tuyển lao động hợp đồng là: 09, cụ thể: 

 + Nghiệp vụ - Kỹ Thuật: 08; 

 + Hành chính: 01. 

(Có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian, địa điểm gặp mặt thí sinh trúng tuyển:  

Vào lúc 08 giờ (sáng thứ Tư) ngày 13/4/2022 thí sinh trúng tuyển có mặt tại 

phòng họp Trực tuyến (tầng 5), Trung tâm Hành chính huyện Kỳ Anh; Địa chỉ: 

Thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh. 

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh, địa 

chỉ: www.kyanh.hatinh.gov.vn; niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công 

huyện, phòng Nội vụ, Ban QLDAĐTXD huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan và thí 

sinh trúng tuyển được biết, thực hiện. Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ theo số 

điện thoại: 02393.721.163 (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn thêm./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (để thông báo); 

- Ban QLDAĐTXD huyện; 

- Các thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: HĐTD. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  Dương Thị Vân Anh  
 

http://www.kyanh.hatinh.gov.vn/
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